
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) calcula 
hoje um débito de quase 60 milhões de reais ao somar 
a dívida de todos os contribuintes MEIs (microempre-
endedor individual) com a Instituição. 

São quase 5 milhões de profissionais autônomos em 
dívida com a Previdência. Isso significa que dos 17,7 mi-
lhões de MEIs ativos no Brasil, 29% não pagam a con-
tribuição. A maior parte dos contribuintes devedores se 
concentra no Sudeste do país, em Minas Gerais (MG) e 
em São Paulo (SP).

Atualmente, o cálculo do valor pago mensalmente 
corresponde a 5% do salário mínimo, isto é, R$ R$65,10. 
O recolhimento é feito pelo DAS, Documento de Arreca-
dação do Simples Nacional. 

Ao deixar de quitar mensalmente a contribuição, os 
devedores podem ter o CNPJ anulado, e perdem o direi-
to de usar os serviços garantidos a partir da Previdên-
cia, como:
-Auxílio-doença;

-Auxílio-maternidade;
-Aposentadoria por idade ou invalidez;
-auxílio reclusão;
-Pensão por morte.

A contadora Fernanda Fernandes, egressa da Univa-
le, destaca que todos os contribuintes em dívida com 
a Previdência podem regularizar a situação e, conse-
quentemente, voltar a ter todos os benefícios garanti-
dos pela Instituição. “O MEI que está em débito pode 
solicitar a regularização através do parcelamento, ele 
é feito por meio do site do simples nacional onde, com 
o seu CNPJ e um código de acesso gerado, o micro em-
presário individual pode rapidamente parcelar sua 
dívida. Vale lembrar que esse processo é permitido en-
quanto não estiver inscrito como dívida ativa, o que 
normalmente acontece dentro do prazo de cinco anos. 
Sendo este o caso, o processo segue outros parâmetros. 
Os débitos podem ser divididos em até 60 parcelas, 
serão somados os devidos acréscimos legais, multa e 

juros. O valor mínimo a ser gerado das guias será de 
R$50,00, somente após o pagamento da primeira guia 
do parcelamento ele é validado”.

Suporte gratuito para os MEIs 

O apoio aos Microempreendedores é um dos servi-
ços oferecidos pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 
da Univale (NAF). O espaço coordenado pelo curso de 
Ciência Contábeis da universidade recebe MEIs para o 
esclarecimento de dúvidas, regularização com a Previ-
dência, declaração de imposto de renda e fechamento 
de cadastro, entre outras demandas. 

Os serviços são 100% gratuitos, e acontecem na rua 
Afonso Bretas Sobrinho, nº 252, no bairro Vila Bretas, 
no mesmo espaço onde fica a Escola Técnica da Univa-
le (ETEIT). Para mais informações, os contatos são: (33) 
3279-5285 e (33) 9 9810-993 (WhatsApp). 
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